
   

 

BULLETIN 1    DRIVE VXO 2021-06-19 
2021-06-14 

 

Välkommen till årets Drive VXO race på Uråsa som i år ingår i Asfalt-SM. 
Anmälningslistan skickas ut separat. 
 
I adm incheckning finns en pärm med officiella anslag. Vi kommer även att ha en virtuell anslagstavla 

som ni hittar här https://anslagstavla.raceconsulting.com. Här finns inbjudan, bulletiner mm. Den 

uppdateras kontinuerligt t o m tävlingsdagen.  

 

I tider som vi är i just nu är det otroligt viktigt att vi sköter oss när det gäller smittspridning. Social 

distansering och att sköta handhygienen minskar denna risk avsevärt. När ni rör er inom er yta på 

serviceplatsen rekommenderar vi att ni använder munskydd. När ni går utanför er yta är det ett krav. 

Ta med egna munskydd samt använd munskydden på rätt sätt.  

 

OBS Förutom de 2 tävlande får endast 2 personer följa med i servicen samt endast 1 servicebil på 

serviceplatsen. 

 

En stor del av våra aktiviteter vid adm incheckning och besiktning sker utomhus men tänk ändå på att 

hålla gott avstånd till övriga personer.  

 

Mekanikeranmälan som ni måste skriva ut hemma skall vara ifylld när ni kommer till Uråsa. När denna 

överlämnas till funktionärerna kommer ni att få ett armband per person som måste bäras inne på 

området. Den som inte har något armband kommer att avvisas från området. Var vänlig och fyll i 

förarens och kartläsarens namn där också. Detta på grund av smittspårning. Alla kommer att febertestas 

före insläpp på området. 

 

Toaletterna som är utplacerade på området skall användas. Inte skogen. 

 

Ny teknisk chef: Thomas Jansson mb 070 608 51 58 

 

Förarkontaktman: John Nilsson mb 070 67 67 540 

 

Tidsplan: 

Fredag 18 juni: 

14.00-20.00  Adm incheckning och besiktning  

16.00-20.00  Shakedown för de som anmält detta 

22.00-05.30  Grinden till Uråsa är låst 

Lördag 19 juni: 

05.30  Grinden på Uråsa öppnas 

06.30  Banan offentliggörs 

06.30-10.00  Adm incheckning och besiktning 

08.00-09.00  Rekognosering tillåten med tävlingsbil SS 1 och SS2 

09.15-10.30  Rekognosering tillåten med tävlingsbil SS 3 och SS4 

https://anslagstavla.raceconsulting.com/


   

 

11.00-  Första start. Startmellanrum 30 sek 

  Uppehåll mellan SS2 och SS3 är beräknad till 60 min 

Tävlingsbilen måste lastas av på Uråsa efter incheckning. Körning av tävlingsbil mellan 

släpvagnsparkering och tävlingsområdet är förbjudet. Arrangören har inget tillstånd på allmän väg. 

Släpvagnsparkeringen är i Ingelstad. Karta bifogas. 

När ni kommer till Uråsa kommer vi att dela ut ert startkuvert. Skriv under anmälan och lämna in den på 

den adm incheckningen tillsammans med uppvisande av körkort. I de fall anmälan inte har korrekta 

uppgifter så får ni ändra detta. Licenserna kan i så fall behövas uppvisas.  

Promotorn har bokat reklamplatsen i överkant på framrutan. Dekalen finns att hämta vid den adm 

incheckningen och skall vara monterad innan besiktningen.  

 

Adm incheckning och besiktning öppnar på fredagen den 18/6 kl. 14.00, vi är tacksamma om så många 

som möjligt besiktar på fredagen. Besiktningen sker på din serviceplats. 

 

Glöm inte att Shakedown på fredagen måste anmälas i förväg till Andreas Sigfridsson 070 949 04 

00. 

 

Innan besiktningen skall ni ha fyllt i vagnboken. Däckslistan som finns i startkuvertet skall vara ifylld 

och lämnas när ni kommer till huvudstarten.  

 

Alla tävlingsbilar skall vara upplyfta på pallbockar och samtliga hjul, (4) SKA vara avplockade vid 

besiktning. 1 förare/mekaniker SKA vara närvarande vid besiktning. Förseglingstrådar SKA vara 

fördragna för Pop-off ventil samt vid turboplombering 

Varje tävlingsbil skall på serviceplatsen placeras på en tät presenning. Denna presenning skall enligt 

reglerna ”gott och väl” täcka marken under bilen. 

 

Före start kontrolleras er personliga utrustning av faktafunktionärer. 

 

Det är absolut förbjudet att grilla eller använda öppen eld på området. Det råder eldningsförbud i hela 

länet. 

 

Det finns möjlighet att köpa take away kaffe och mat mm fr o m fredag.  

 

Förarsammanträdet 10.30 är inställt eftersom vi inte kan träffas i stora grupper. Kontakta 

förarkontaktmannen eller tävlingsledningen direkt om ni har några frågor. 

 

Priser kommer att delas ut till 1:an, 2:an och 3:an i varje klass samt 1 totalpris. 

 

Tider och resultatgivning: 

Vi kommer inte använda tidkort utan inrapportering till resultatgivningen sker via dator, platta eller 

telefon. För backup-tidtagning har vi två parallella system, inget får gå fel när vi kör en SM-tävling. 

 

Maxtid per omgång är 10 min. Totaltiden efter 4 körda omgångar räknas. Startordningen är densamma 

genom hela tävlingen. 

 



   

 

Upplysningar lämnas av: 

Tävlingsledare Björn Larsson 070 328 89 46 

Teknisk chef: Thomas Jansson 070 608 51 58 

Bitr banchef: Andreas Sigfridsson 070 949 04 00 

 

 

Väl mött på Uråsa! 

Vi hoppas på fint väder och tror på en bra tävling! 

 

Föreningen South Swedish Rally 


